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Betreft: Samenwerking Sociaal Domein

Aan de leden van de Gemeenteraad

De colleges van Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben op 15 juli in gezamenlijk overleg
besloten de samenwerking voor het Sociaal Domein te wijzigen. Hollands Kroon en Schagen zullen
samen verder gaan met de opbouw van het Regionaal Administratie- en Kenniscentrum (RAKC).
Gemeente Den Helder zal hierin niet verder participeren.
Overwegingen wijzigen samenwerking
Dit jaar is gebleken dat er op bestuurlijk niveau tussen Schagen en Hollands Kroon enerzijds en Den
Helder anderzijds in toenemende mate een verschil van inzicht is ontstaan in de wijze waarop de
uitvoering van taken in het Sociaal Domein wordt vormgegeven. Met het oog op de gevolgen hiervan
voor de inwoners en gezien de korte tijdsspanne en de grote opgave die de 3 decentralisaties met
zich meebrengen is er besloten om op dit moment de samenwerking op dit terrein stil te leggen.
Vanwege de grote maatschappelijke en financiële impact van de komende transities is er voor
gekozen om per direct vanuit eigen bestuurlijke autonomie keuzes te maken voor Schagen en
Hollands Kroon enerzijds en Den Helder anderzijds. Door de grote onderlinge verwevenheid tussen
RAKC, Wijkteams, Beleid en Inkoop & Contractering, is ervoor gekozen op deze onderdelen de
structurele samenwerking te beëindigen.
Deze keuze is gemaakt met het volle respect voor de bestuurlijke inzet en betrokkenheid waarop elk
van de drie colleges tot dusver heeft gepoogd om tot een effectieve en efficiënte invulling van de
oorspronkelijke doelstellingen te komen. Dit wederzijds respect geeft ruimte om ook in de nabije
toekomst te blijven samenwerken.
Zorg aan onze inwoners belangrijk
Het bedienen en het leveren van zorg aan onze inwoners per 1-1-2015 is onze grootste prioriteit. Door
deze koerswijziging verwachten wij, ondanks een aantal onzekerheden op dit moment, deze zorg op
een professionele manier te kunnen leveren, binnen de door u vastgestelde kaders. Wanneer wij van
mening zijn dat hier vanaf geweken dient te worden leggen we dit uiteraard ter besluitvorming aan u
voor.
Wij nemen aan u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Den Helder, 15 juli 2014.
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